
ZGODA NA UDZIAŁ W I EDYCJI KONKURSU „Konstytucja 3 Maja 1791” 

 

Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………………………….……. (uczestnik konkursu) 

oświadczam, że zamierzam brać udział w konkursie „Konstytucja 3 Maja 1791” i w związku z 

powyższym wyrażam zgodę na niżej wymienione:  

Ja, niżej podpisana/y …………………………………………………………………. (rodzic) działając jako 

opiekun ustawowy małoletniego/ej wymienionej powyżej wyrażam zgodę na niżej 

wymienione:  

ZGODA na udział w konkursie  

Wyrażam zgodę na udział ww. małoletniego/ej w konkursie „Konstytucja 3 Maja 1791”, 

edycja I, organizowanego przez Zespół Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu ww. konkursu.  

ZGODA na przetwarzanie danych osobowych  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Zespół 

Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie, kod pocztowy 55-200, przy ul. 3 Maja 18E, w celu 

przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu historycznego „Konstytucja 3 Maja 1791”, 

publikacji wyników oraz celach marketingowych. Ponadto oświadczam, że zostałem/am 

poinformowany/a o prawie do wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

Akceptuję regulamin: 
Zwycięzca konkursu jest wybierany w następujący sposób:  

a) Zwycięzcą zostaje osoba, która odpowie prawidłowo na największą liczbę pytań 
udostępnionych w przygotowanym teście – na aplikacji Kahoot. 

 
b) Punkty za pytania przyznawane są zgodnie z zasadą: im szybciej uczestnik dokona 

prawidłowej odpowiedzi, na każde z pytań, tym więcej punktów za nie otrzyma. 
 

c) W przypadku niemożności przeprowadzenia uroczystości wręczenia nagród, zostaną 
one przesłane drogą pocztową. 
 

d) W konkursie udział weźmie max 100 osób – decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń. 
 

e) Dnia 30 kwietnia 2021 roku o godzinie 12:00 do uczestników, drogą e-mailową, 
zostanie przesłany link do aplikacji Kahoot, gdzie zostanie udostępniony test.  
 

f) Po zalogowaniu się na stronie, do której odnosi przesłany link, należy wprowadzić 
swoje imię i nazwisko i rozpocząć wypełnianie testu. 
 



g) Sklasyfikowane zostaną osoby, które rozwiążą test najpóźniej do godziny 13:00 (30 
kwietnia 2021 roku). 
 

h) Wyniki Konkursu będą ogłoszone oficjalnie do dnia 15 maja 2021 roku 
na stronie internetowej organizatora: https://www.zsp2olawa.edu.pl/ 
 

Akceptuję fakt, że do czasu rozstrzygnięcia konkursu mój adres e-mail musi pozostać do 
dyspozycji organizatorów konkursu „Konstytucja 3 Maja 1791” 
 

Miejscowość i data   Rodzic lub opiekun    Uczestnik konkursu  

 

………………………………………  ………………………………………   ……………………………………… 


